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Nr. 1371/2010.
ISTEN SZOLGÁJA BOGDÁNFFY SZILÁRD VÉRTANÚ PÜSPÖK
BOLDOGGÁ AVATÁSÁRA
„Szükségünk van a tanúkra, a vértanúkra, akik egészen odaadták magukat, hogy
tőlük tanuljuk meg az igazi reményt – napról napra. A mindennapok apró
döntéseiben is, amikor a jót kényelmünk elé helyezzük – tudván, hogy igazán így
éljük az életet: az igazságért való szenvedés képessége az emberiesség mértéke.”
(XVI. Benedek pápa, Spe Salvi 39)

Főtisztelendő paptestvéreim! Tisztelendő szerzetesek és szerzetesnők!
Krisztusban szeretett jó híveim!
Sokakban még elevenen él annak a letűnt rendszernek az emléke, amelyben a
félelem és az elnyomás uralta az emberek gondolatait, megbénította akaratukat
és alapvető értékektől kívánt megfosztani egyént és társadalmat egyaránt. A
kommunista-diktatórikus rendszer könyörtelenül szedte áldozatait országunkban
is, amikor hadat üzent mindazoknak, akik nem kívántak csatlakozni az új
ideológia hirdetéséhez. Az Egyház halálos ellenségnek lett kikiáltva, ezért
szisztematikus kiírtását az akkori „bölcsek” és „hazaszerető aktivisták” sürgető
feladatuknak tartották. Mindazok, akik az „új rend” megteremtésének útját állták
a „nép árulóinak” és a „haza ellenségeinek” bizonyultak és „megérdemelt”
büntetésben részesültek.
A szenvedés és az üldözés korszaka volt ez mindazok számára, akik
szembeszegültek az uralkodó rendszerrel, annak könyörtelen módszereivel.
Gondolhatunk itt a nemzeti, a vallási vagy más alapon végzett tisztogatásokra, a
megfélemlítésekre és elkobzásokra, vagy éppen az emberi kapcsolatok
megmérgezésére, amit a beszervezések eredményeztek. De gondolhatunk arra a
sok fájdalomra is, amelyet Egyházunknak kellett elszenvednie, amikor
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alaptevékenségeinek gyakorlását tiltották meg. Egyházi iskolákat és szociális
intézményeket szűntettek meg, zaklatás, megalázás, börtön várt hűséges
főpásztorokra, papokra, szerzetesekre és hívekre egyaránt. A máramarosszigeti
vagy zsilávai egykori börtönök, ahová most már látogatókként térhetünk be,
sokaknak a végeláthatatlan kínok, a Krisztus- és egyházhűségért vállalt
vértanúság hátborzongató színhelyei voltak. Hosszú a sora azoknak, akikről
évtizedeken át nem beszélhettünk, akiknek nagyságát és példáját csak most
fedezzük fel és mondjuk el a fiatal nemzedéknek, hogy életáldozatukat
szemlélve megerősödjünk a szolgálat göröngyös, de boldogító útján.
Egy ilyen felfedező útra hívott meg bennünket tisztelt elődöm a püspöki
szolgálatban, Excellenciás Tempfli József nyugalmazott megyéspüspök úr,
amikor 1993-ban a Székeskáptalan kérésére beindította Bogdánffy Szilárd
vértanú püspök boldoggáavatásának ügyét. Istennek legyen hála, hogy a
hivatalos eljárás lebonyolítása után kitüntetettnek érezhetjük magunkat, hisz
Szentatyánk XVI. Benedek pápa ez év tavaszán, 2010. március 27-én
jóváhagyta a boldoggáavatási dekrétum kihirdetését. Ezáltal egyházmegyénk
vértanú püspöke a boldogok sorába nyer felvételt, hogy hittel és reménységgel
tekintsen fel rá egyházmegyénk hívő népe, az Anyaszentegyház aki Szilárd
püspök vértanúságában megvalósulni látja Szent János apostol szavait: „Kik
ezek a fehér ruhában öltözöttek, és honnan jöttek? Így válaszoltam: Te tudod,
Uram. Ezek a nagy szorongatásból jöttek, és ruhájukat fehérre mosták a Bárány
vérében.”(Jel 7, 13-14).
Nagy örömmel fogadtuk a hírt, mely szerint az Egyház szentéletű főpásztorunkat
a kommunista áldozatok közül hazánkban elsőként helyezi a közbenjárók
sorába. Még nagyobb volt az örömünk, amiért vértanúságának elismerését,
ennek ünnepélyes kihirdetését Szent László örökében, egyházmegyénk szívében,
a nagyváradi székesegyházban élhetjük majd át, amikor alapító királyunk
szenttéavatása után 818 évvel egy ehhez hasonló eseményben lehet részünk
Isten dicsőségére és lelkünk üdvösségére.
Nagy ünnepre készül egyházmegyénk: 2010. október 30-án délelőtt 11.00
órakor a nagyváradi székesegyházban, a Boldogságos Szűzanya és Szent László
király oltalma alatt Szentatyánk megbízásából a Szenttéavatási Kongregáció
prefektusa, Excellenciás Angelo Amato érsek úr boldoggá avatja Bogdánffy
Szilárd vértanú püspökünket, akinek tiszteletére Eminenciás Erdő Péter bíboros
úr mutatja be az első szentmisét.
Erre a rendkívüli eseményre készülünk, hogy ezen alkalom meghozza lelkünkbe
a megújulás vágyát, hogy megerősítsen hitünkben és kitartóvá tegyen a szeretet
gyakorlásában. Megmozdult ezért az egész egyházmegye és miközben vértanú
püspökünk életpéldájára figyelünk, megvallhatjuk a világ előtt a hűségnek és
áldozatnak értékét Urunk Jézus Krisztus bíztató szavai szerint: „a világban
üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot.”(Jn 16,33).
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Kedves Testvéreim!
Folytassuk nagy buzgalommal készülődésünket a nagy ünnepre és még
fokozottabban hangolódjunk rá erre a nagy eseményre. Tegyük ezt egyénileg
saját életünk fegyelmezése által és közösségileg is, amikor a családban,
templomainkban Szilárd püspök boldoggáavatásáért felajánlott imával már most
az ő közbenjárását kérjük. A plébániai életet járja át ezekben a hetekben a
hálaadó és szolgáló szeretet szelleme, hogy vértanú püspökünk megismerése
által egyre hitelesebb tanúságot tegyünk a világ előtt Krisztusról és az Ő
keresztjének megváltó erejéről. Az ima és a buzgó várakozás tegye rendkívüli
adventté ezt az időszakot egyházmegyénk minden otthonában és közösségében.
Mert az embereket szerető Isten a vértanúk hősiességében is magához ölel
bennünket. Ezért mi is zenghetjük Mária szavait, amelyeket Szilárd püspök papi
jelmondatául választott: „Magasztalja lelkem az Urat!.”(Lk 1,47).
Kérem tehát kedves paptestvéreimet, a szerzeteseket, szerzetesnővéreket és a
kedves híveket, folytassák az eddigi boldoggáavatási előkészületet plébániai és
esperesi szinten egyaránt. Használjuk ki jól ezt az időt és engedjük, hogy Isten
üzenete behatoljon életünkbe ezen rendkívüli esemény által is.
A boldoggáavatási szentmisére minden paptestvéremet, a szerzeteseket és
szerzetesnővéreket, valamint a kedves híveket nagy szeretettel várom.
A rendkívüli ünnepen minden plébánia hivatalosan is képviseli magát. Kérem
ezért a Főtisztelendő Plébános Urakat, hogy plébániai közösségük részéről
három személyt jelöljenek ki, akik majd a képviselők számára fentartott helyen
vehetnek részt a ünnepi szentmisén. Az ő számukra megfelelő meghívót is
küldünk.
Az esperességek Bogdánffy zászlóit az esperes által megnevezett két fiatalra
fogjuk bízni, akik úgyszintén egy kijelölt helyről követhetik a szentmisét.
A Főtisztelendő Plébános Urakat kérjük továbbá, hogy a Püspöki Hivatal
irodáján 2010. október 25-ig jelezzék, ha a plébániáról csoport indul a
boldoggáavatásra, megadván a résztvevők számát is.
Bizony kicsi lesz a NAGY váradi székesegyház erre az alkalomra, de fonjunk
koszorút köréje és áldjuk az Urat az Ő végtelen jóságáért!

Nagyvárad, 2010. szeptember 24 -én.
† László s.k.
megyéspüspök
Fenti pásztorlevelet minden plébániális vagy filiális templomban, minden
szentmisén olvassák fel október első vagy második vasárnapján.
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Nr. 1372/2010.
PÜSPÖKI KÁPOLNA BÚCSÚJA
Szeretettel hívom meg kedves paptestvéreimet és az egyházmegye szerzeteseit,
szerzetesnőit 2010. november 4-én, Borromeo Szent Károly ünnepén püspöki
kápolnánk búcsújára. Az ünnepélyes szentmisét délelőtt 11.00 órakor tartjuk
amelyen Ft. Dr. Kovács Zsolt irodaigazgató fog szentbeszédet mondani. A
szentmise után egy agapéra is szeretettel várom paptestvéreimet és a
jelenlévőket.

Nr. 1373/2010.
NAGYVÁRAD TUDÓS PÜSPÖKEI, JELES SZEMÉLYISÉGEI
„Nagyvárad tudós püspökei, jeles személyiségei” című konferenciánk immár 12.
alkalommal kerül megrendezésre 2010. október 16-án 10.00 órától a Püspöki
Palota dísztermében. A szervezők, a Sapientia Varadiensis Kulturális
Alapítvány, a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége,
valamint a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Lipovniczky István és
Nogáll János püspökök bemutatását tűzték ki célul. Meghívott előadóként
érkezik Nagyváradra Dr. Fedeles Tamás a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa
és Dr. Erdődy Gábor tanszékvezető egyetemi tanár Budapestről. Előadást tart
továbbá Dr. Fleisz János egyetemi tanár és Fodor József, általános helynök is.
Ismételten nagy szeretettel hívom és várom az egyházmegye papságát, hogy a
lehetőségek szerint karoljuk fel ezt a rendezvényt is, vegyünk részt az
előadásokon és így tisztelegjünk egyházmegyénk püspökeinek emléke elött.
Mindenkit szeretettel várunk!

Nr. 1374/2010
EGYHÁZMEGYEI MINISTRÁNSTALÁLKOZÓ SZENTJOBBON
Az „Ifjú az Egyházban - az Egyház ifjúsága“ éves mottó jegyében az új iskolai
tanév kezdetén szeretnénk a ministráns szolgálat fontosságára felhívni a
Főtisztelendő Paptestvérek, a hívek, de különösen a gyerekek és a fiatalok
figyelmét. Ezért egyházmegyénkben első alkalommal 2010. október 9-én
Szentjobbon megszervezésre kerül az Egyházmegyei Ministráns Találkozó,
melynek programja a következő:
9.00 Regisztráció
11.00 Szentmise
13.00 Ebéd
14.30 Vetélkedők
16.30 Díjkiosztó gála
17.00 Búcsúzás, hazautazás
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Kérjük a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy szervezzék meg ministránsaik
részvételét a találkozón. A résztvevők számát szeptember 30-ig jelezzék a
Püspöki Hatóság irodáján. Az ifjúsági pasztoráció terén végzett eddigi
szolgálatukat megköszönve az Egyházmegyei Ifjúsági Központ a jövőben is
számít a Főtisztelendő Paptestvérek támogatására.

Nr. 1375/2010.
JOGI TANÁCSADÁS A PÜSPÖKI HIVATAL IRODÁJÁN
Tisztelettel közlöm kedves paptestvéreimmel, hogy minden pénteken délelőtt
11.00 – 14.00 óra között jogi tanácsadást biztosítunk a Püspöki Hatóság
irodáján. Akinek jogi tanácsadásra van szüksége a plébániai közigazgatás terén,
bizalommal fordulhat Loredana Milos ügyvéd, jogtanácsoshoz, aki
felkérésünkre elvállalta ezt a fontos feladatot. Főtisztelendő Paptestvéreink
legyenek bizalommal iránta és vegyék igénybe ezt a felajánlott lehetőséget.

Nr. 1376/2010.
PAPI SZENÁTUS ÖSSZEHIVÁSA
A IV./2009 körlevélben a Papi Szenátus megalakulását tettem közzé. Az
érvényben lévő szabályzat értelmében, 2010 november 23-án délelőtt 11.00
órára rendes ülésre hívom meg a Papi Szenátust, az említett körlevélben
1207/2009 szám alatt közölt összetételben.

Nr. 1377/2010.
HELYEZÉSEK AZ EGYHÁZMEGYÉBEN
A következő személyi változások léptek érvénybe egyházmegyénkben:
2010. augusztus 1-től
Ft. Dr. KOVÁCS Ferenc Zsolt a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskoláról
egyházmegyei szolgálatra tért vissza és püspöki irodaigazgatói megbizatást
kapott. Faladatai közé tartozik a papi továbbképzés valamint a laikusképzés
programjának megszervezése és irányítása;
Ft. LÁBER Ferenc, eddigi nagyvárad-újvárosi segédlelkész a zsibói
plébániára kapott plébánosi kinevezést.
2010.szeptember 1-től
Ft. OZSVÁTH József újmisés segédlelkészként a tasnádi plébániára
került;
2010. szeptember 15-től
Ft. BOHÁCS Sándor biharpüspöki plébánost felmentettem eddigi
szolgálata alól és kérésére elfogadtam visszavonulását;
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Ft. Dr. FÜGEDY Antal mezőbikácsi plébánosként a biharsályi plébánia
ellátására is megbízást kapott.
2010. október 1-től
Ft. JITARU Szél Antal, szilágysolyói esperes plébánost felmentettem
eddigi feladatai alól és egyházmegyei ökonómussá neveztem ki. Egyben, a
biharpüspöki plébániára plébánosi kinevezést kapott. Köszönöm neki, hogy
elvállalta felkérésemet és imádkozom azért, hogy fontos feladatát lelkesedéssel,
kitartással és pontosan tudja elvégezni;
Ft. GIOSANU Leonard, eddigi tenkei plébánost a Mária Rádió
müsorigazgatójává neveztem ki. Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy
támogassák tevékenységét a Mária Rádiónál;
Ft. PETRIȘOR Constantin a zilahi plébániáról Szilágysomlyóra kerül
plébánosi megbízással;
Ft. SÖVÉR István eddigi nagyvárad-olaszi segédlelkész Zilahra kapott
plébánosi kinevezést;
Ft. SCHEK László a kárászteleki plébániáról Tenkére került plébánosi
kinevezéssel;
Ft. NAGY Jácint, eddigi köröstarjáni plébániai kormányzó plébánosként a
kárászteleki plébániára került;
Ft. BĂRBUȚ Péter Hegyköztóttelekről Köröstarjánba kapott plébánosi
kinevezést ellátva a szentjánosi filiát is;
Ft. FARKAS András Bertalan, eddigi margittai segédlelkész, plébániai
kormányzóként a hegyköztótteleki és hegyközcsatári plébániák ellátására kapott
megbízást;
Ft. PÉK Sándor tasnádi plébánost, eddigi megbizatásait megtartva tasnádi
és szilágysomlyói esperessé neveztem ki.

Nr. 1378/2010
TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE
FÜGEDY Antal Levente mezőbikácsi plébános a közelmúltban kánonjogi
doktorátust (PhD) szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi
Posztgraduális Intézetében. Doktori Disszertációjának cime: „Az elidegenités
fogalma a kánonjogban”. Egyházmegyénk nevében gratulálok az elért
eredménynek és kívánom, hogy kánonjogi doktorként hatékonyan szolgálhassa
az Egyházat és egyházmegyénket.
Nagyvárad, 2010. szeptember 24-én.

† László s.k.
megyéspüspök
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